
Nd. 798. Breytingartillögur [198. mál]
við frv. til l. um Húsnæðismálastofnun ríkisins.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.
1. Við 1. gr.

a. 1. málsl. 2. mgr. orðist þannig:
Í húsnæðismálastjórn eiga sæti átta menn, þar af sjö kosnir hlutbundinni

kosningu af sameinuðu Alþingi og einn skipaður af félagsmálaráðherra sam-
kvæmt tilnefningu Landsbanka Islands.

b. Fyrri málsl. 3. mgr. orðist þannig:
Félagsmálaráðherra skipar Húsnæðismálastofnuninni framkvæmdastjóra

og skrifstofustjóra að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar.
2. 3. gr. orðist þannig:

Húsnæðismálastofnun rikisins skal vinna að umbótum í byggingarmálum og
lækkun á byggingarkostnaði með því meðal annars:
1. Að gera grein fyrir raunverulegri þörf landsmanna fyrir íbúðabyggingar á

hverjum tíma og láta gera tillögur og áætlanir um, hvernig þeirri þörf verði
fullnægt á sem hagkvæmastan hátt og með minnstum tilkostnaði. Félagsmála-
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ráðherra er heimilt í því skyni að fela húsnæðismálastjórn, i samvinnu við
sveitarstjórnir, fasteignamat ríkisins og Hagstofuna, að koma upp spjaldskrá
yfir allt íbúðarhúsnæði í landinu.

2. Að fylgjast jafnan nákvæmlega með byggingarkostnaði í landinu í því skyni
að finna, hverjir byggja ódýrust hús, hvaða gerðir íbúðarhúsnæðis reynast
beztar og hagkvæmastar, og með hvaða hætti þeim verði komið upp með
minnstum tilkostnaði. Í þessu skyni er húsnæðismálastjórn heimilt að láta
fara fram samkeppni um uppdrætti og byggingu hagkvæmra íbúða og veita
lán þeim, sem geta tekið að sér að byggja hagkvæmar íbúðir af ákveðinni
meðalstærð með minnstum kostnaði.

3. Að starfrækja teiknistofu, er láti í té hagkvæmar teikningar og annist leið-
beiningarstarf um hvers konar umbætur og vinnutækni við byggingu íbúðar-
húsa.

4. Að setja þau skilyrði fyrir lánum, sem telja má að stuðli að því, að byggðar
verði fyrst og fremst hagkvæmar íbúðir af hóflegri stærð.

5. Að annast leiðbeiningarstarf í því skyni að lækka byggingarkostnað og veita
almenna fræðslu um byggingarmálefni.

6. Að leggja áherzlu á stöðlun (standardiseringu) sem flestra hluta til íbúðar-
húsabygginga, fjöldaframleiðslu slíkra hluta og leiðbeiningar til húsbyggjenda
um notkun þeirra.

7. Í samvinnu við Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og Iðnaðarmálastofn-
un íslands skal stofnunin gangast fyrir tæknirannsóknum og kynningu
nýjunga í byggingariðnaði, tilraunum, sýningum, námskeiðum, útgáfu rita,
heimsóknum erlendra sérfræðinga, náms- og kynnisferðum íslenzkra bygg-
ingarmanna erlendis. Enn fremur skal að sama marki stefnt með byggingu
tilraunahúsa, þar sem reyndar verða nýjungar í húsagerð.

8. Að beita sér fyrir því, að úthlutun lóða tefji ekki, að byggingar geti hafizt.
9. Að semja og gefa út reglur um lágmarkskröfur um byggingar, sem lán eru

veitt til, svo sem um, lágmarkseinangrun, lágmarkslofthæð o. s. frv., sem og
leiðbeiningar um undirbúning teikninga og áætlana.

10. Að beita sér fyrir því, að vinna við íbúðabyggingar sé sem samfelldust árið
um kring og sem jöfnust frá ári til árs.

Við lausn þessara mála er Húsnæðismálastofnun ríkisins heimilt að leita
samvinnu við hvern þann aðila, sem hefur sérþekkingu á þessum málum, og
er opinberum aðilum skylt að veita stofnuninni hverjar þær upplýsingar sem
hún óskar.

Félagsmálaráðherra skipar nefnd sérfróðra manna húsnæðismálastjórn til
aðstoðar og ráðuneytis um tæknileg múl, og ákveður ráðherra þóknun til nefnd-
armanna.

3. Við 4. gr. 1. mgr. orðist þannig:
a. Hlutverk Byggingarsjóðs ríkisins skal vera að annast lánveitingar til ib úða-

bygginga, annarra en þeirra, sem Stofnlánadeild landbúnaðarins lánar fé til,
svo og að standa straum af framkvæmdum, er húsnæðismálastjórn kann að
ráðast í til lausnar á húsnæðisvandamálum almennings.

b. d-liður orðist þannig:
Afborganir og vextir lána, sem veitt hafa verið af eigin fé, eða veitt verða

af framlögum ríkisins til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis.
4. Við 6. gr.

a. 1. málsl. 1. mgr. orðist þannig:
Eftirtaldir aðilar kaupi skuldabréf (bankavaxtabréf) samkvæmt 5. gr.,

sem hér segir:
b. 3. tölul. falli niður.
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5. Við 7. gr. D-lið. Niður falli orðið "Erlend".
6. Við 8. gr.

a-liður orðist þannig:
a. Lánin veitast til byggingar nýrra íbúða, meiri háttar viðbygginga eða til kaupa

á nýjum íbúðum. Lánin skulu greidd lántakendum í peningum og koma til
útborgunar, eftir því sem húsnæðismálastjórn ákveður og þá í hlutfalli við
það, hversu langt er komið byggingu húsnæðisins, eftir því sem nánar verður
ákveðið í reglugerð. Engum einstaklingi skal veitt lán samkvæmt þessari
mgr. nema út á eina íbúð.

Húsnæðismálastjórn er heimilt, meðan á byggingartíma stendur, að veita
framkvæmdalán til byggingarsamvinnufélaga, byggingameistara, bygginga-
fyrirtækja, sveitarfélaga og annarra byggingaraðila, sem, byggja íbúðir, er
seldar verði fullgerðar til einstaklinga, sem fullnægja lánareglum húsnæðis-
málastjórnar. Lán þessi skiptast síðan milli væntanlegra íbúðarkaupenda. Það
er skilyrði fyrir slíkum lánum, að íbúðir verði eigi seldar, nema húsnæðis-
málastjórn samþykki söluverð þeirra fullgerðra. Við verðlagningu íbúðanna
skal höfð hliðsjón af byggingarvísitölu. Húsnæðismálastjórn ákveður, hvaða
tryggingar skuli settar fyrir lánum samkvæmt þessari mgr.

Húsnæðismálastjórn getur enn fremur veitt lán til byggingar leiguhús-
næðis í kaupstöðum og kauptúnum og á öðrum skipulagsbundnum stöðum.
Heimilt er að veita slík lán meðan á byggingartíma stendur, sbr. 2. mgr. Ráð-
herra setur, að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar, með reglugerð nán-
ari ákvæði um slíkar leiguíbúðir.

Húsnæðismálastjórn er heimilt að verja allt að 50 milljónum króna árlega
til lánveitinga til kaupenda eldri íbúðarhúsa. Ráðherra setur með reglugerð
ákvæði um úthlutun, lánstíma og tryggingar slíkra lána að fengnum tillögum
húsnæðismálastj órnar.

b. Síðasta mgr. orðist þannig:
Ákveðið skal í reglugerð, hvaða skilríki umsækjandi skuli láta fylgja

umsókn sinni, og um önnur almenn skilyrði fyrir lánveitingu.

7. Við 10. gr. Niður falli orðin:
"að öðru jöfnu" í 2. málsl. 2. mgr.

8. Við 11. gr.
a. Á eftir orðunum "verði það fyrr" i 3. mgr. komi: kaupir eða byggir íbúðir til

eigin þarfa, sbr. e-lið 12. gr.
b. Í stað ,,100000.00 kr." í sömu gr. komi: 150000.00 kr.

9. Við 12. gr.
a. Fyrir ,,30" í d-lið komi: 75.
b. Niður falli orðið "nýjar" í e-lið.

10. Við 16. gr. Fyrir "getur hún auglýst" í 2. málsl. komi: skal hún auglýsa.
11. Við 22. gr. Orðin "án opinberrar aðstoðar" í a-lið falli niður.
12. Við 23. gr. 3. mgr. orðist þannig:

Íbúðir í verkamannabústöðum mega ekki vera stærri en 100 fermetrar og
byggðar í fjölbýlishúsum. Heimilt er þó að byggja íbúðirnar í sambýlishúsum,
raðhús um eða einbýlishúsum, ef um litla byggingaráfanga er að ræða, eða
gildandi skipulag krefst slíkra frávika. Ráðherra getur með reglugerð sett
nánari ákvæði um stærð íbúða miðað við f.jölskyldustærð.

13. Við 24. gr.
1. tölul. orðist þannig:

a. Eiga lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi.
b. Í stað ,,200" í 3. tölul. komi: 220.
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14. Við 26. gr. f stað orðanna "samkvæmt 22. gr. C" í 2. og 4. málsl. 3. mgr. komi:
úr Byggingarsjóði verkamanna.

15. Ákvæði til bráðabirgða orðist þannig:
1. Heimilt er byggingarfélögum verkamanna að fela hlutaðeigandi sveitarstjórn-

um hlutverk sitt, en skulu þó áður hafa lokið byggingu þeirra verkamanna-
bústaða, sem ekki eru fullgerðir við gildistöku laga þessara.

2. Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita viðbótarlán, allt að 200000.00 krón-
ur, samkvæmt 22. gr. C, til verkamannabústaða, sem eru i byggingu við
gildistöku þessara laga.

3. Haldast skulu óbreytt ákvæði laga og reglugerða um framkvæmd bygging-
aráætlunar í Reykjavík, en heimilt er ríkisstjórninni, Reykjavíkurborg og
fulltrúaráði verkalýðsfélaganna í Reykjavík að semja svo um, að þær 735
íbúðir í byggingaráætlun þessari, sem eigi er hafin bygging á, eða hluti
þeirra verði byggður sem verkamannabústaðir, samkvæmt IV. kafla laga
þessara.

4. Hækkun sú á árlegu framlagi ríkissjóðs til Byggingarsjóðs ríkisins, sem
nemur 35 m.kr, sbr. 4. gr. b, greiðist í fyrsta sinn á árinu 1971. Sama gildir
um hækkanir, sem verða kunna á framlagi rikissjóðs til Byggingarsjóðs
verkamanna, sbr. 20. gr., að svo miklu leyti sem þær fara fram úr framlagi
ríkisins samkvæmt fjárlögum fyrir árið 1970.

5. Húsnæðismálastjórn er heimilt til ársloka 1970 að veita viðbótarlán úr
Byggingarsjóði ríkisins til efnalítilla meðlima verkalýðsfélaga, allt að kr.
75000.00 á íbúð.
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